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Mercabarna-flor ha presentat les tendències d’aquest Nadal a 2.500 floristes  
 

El Naturalisme i el barroc, dues tendències 
contraposades en la decoració Nadalenca 2016 

 

La multiculturalitat s’inposa: Avets decorats amb papiroflèxia, a l’estil 
xaponés o corones teixides amb llanes multicolors, imitant l’art mexicà. 
 
La tradicional Planta de Nadal canvia el seu color pel taronja, rosa i verd 
 
 

Avui, diumenge, 20 de novembre, Mercabarna-flor ha presentat les últimes tendències 
en decoració per a aquest Nadal, davant d’uns 2.500 floristes i decoradors de tota 
Espanya, en la XXXIII edició de les Mercademostracions.  
 
Aquest any destaquen dos estils contraposats en els arranjaments nadalencs: L’estil 
naturalista, que presenta treballs que combinen els colors ocres de la tardor amb el 
vermell típic del Nadal i estan elaborats amb elements  naturals i reciclats; i l’estil 
barroc, en què destaca el platejat i el daurat, així com l’abundància de materials 
combinats amb moltes flors. 
 
Una altra novetat és el color de la tradicional Planta de Nadal, la pointsetia, de fulles 
vermelles, que enguany també es pot trobar amb fulles de color rosa, carbassa o verd 
pastel. 
 
Mercabarna-flor ha reunit en aquesta edició de les Mercademostracions nombrosos 
floristes i decoradors d’arfloral d’altres països que han aportat nous punt de vista. 
Segons el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, ‘les propostes 
d’ornamentació nadalenca que s’han elaborat avui a Mercabarna-flor faran que 
floristes, decoradors i restauradors coneguin nous productes, tècniques i tendències 
internacionals que els ajudaran a vendre més flors, plantes i complements durant 
aquestes festes’. ‘El nostre objectiu –ha dit Tejedo- és ajudar al sector a recuperar-se 
de tots aquests anys passats en què la crisis ha fet abaixar molt les vendes de flors i 
plantes’. 
 
Sis escoles d’art floral han elaborat treballs nadalencs tot el matí 
Durant tot el matí 5 de les millors escoles d’art floral d’Espanya i una prestigiosa escola 
francesa han elaborat multitud de treballs nadalencs amb les tendències d’aquesta 
temporada i les tècniques artístiques més innovadores. Molts d’aquests treballs 
estaven inspirats en l’ornamentació nadalenca típica d’altres països d’arreu del món. 
Per exemple corones teixides amb llanes de colors i decorades amb pinyes i boix 
grèvol, imitant l’art tradicional mexicà; avets arranjats amb papiroflèxia i pointsèties, a 
l’estil xaponès; o centres de taula amb fulles seques, rodanxes de cítrics i espelmes, 
seguint les últimes tendències naturalistes europees.  
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Finalistes de la Copa d’Europa han presentat les tendències nadalenques  
Així mateix, l’espanyol Eduard Maynegra; la finlandesa, Pirjo Koppi i el Romanès, Nicu 
Bocancea, tots ells finalistes de la Copa d’Europa d’Art Floral 2016 han presentat les 
últimes tendències, tècniques i productes per a aquest Nadal.  
 
 
 

 
 
 
Més informació: Roser Lapuente, Cap dept. Mitjans Comunicació 
T. 93 556 35 08/ 93 556 30 00. Mòbil: 610 59 50 24; email: lapuente@mercabarna.cat 
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